
openen van de Mossels gebeurde eveneens 
in overeenstemming met hun waarnemin
gen. In totaal werden aangevoerd 631 
Mossels en 76 Kokkels. Van de mossel
schelpen waren maar 15 exemplaren be
schadigd. De Mossels werden van de 
dichtstbijzijnde mosselbanken gehaald, on
geveer op een afstand van een halve kilo
meter. De aangevoerde Mossels waren 15-
65, gemiddeld 5 2 ^ mm groot, terwijl de 
lengte der Mossels op de plaats waar de vo
gels deze vandaan haalden 15-65, gemid
deld 35 mm bedroeg. Het leek er dus op 
dat de Scholeksters op de grotere Mossels 

L i t t e r a t u u r : 

De studie van de veranderingen in de ge
talsterkte van dierlijke bevolkingen wordt 
tegenwoordig door vele onderzoekers en 
op velerlei wijze ter hand genomen. Daar
bij wordt o.a. aan de populatiedynamica 
van de vogels veel aandacht besteed. Dit 
is niet alleen van zuiver wetenschappelijk 
standpunt bezien interessant. De kennis 
van de veranderingen en van de oorzaken 
daarvan is voor het beheer, voor eventuele 
bescherming of voor het nemen van beper-
kingsmaatregelen een onmisbaar uitgangs
punt. Het gaat daarbij vooral om twee 
soorten veranderingen : ten eerste de 
schommelingen of fluctuaties van de aan-

selecteerden. De aangevoerde Mossels wa
ren bezet met zeepokken. Dat betekent dat 
deze Mossels op de mosselbank bovenop 
lagen. Alleen de bovenste Mossels zijn 
voor Scholeksters bereikbaar. Daarom wer
den de onderste en de bovenste Mossels 
van de mosselbank nog eens apart verza
meld en gemeten. Nu bleek dat de afme
tingen van de bovenste Mossels en van de 
door de Scholeksters voor hun jongen aan
gevoerde Mossels vrijwel samenvielen. De 
Scholeksters selecteerden dus niet uit de 
voor hen bereikbare Mossels exemplaren 
van een bepaalde grootte. 

tallen op korte termijn, dat is van het ene 
jaar op het andere, en ten tweede de ver
anderingen die zich in de loop van tiental
len jaren voltrekken. Daarbij gaat het om 
de vraag: gaat de soort vooruit of achter
uit? Deze tweede categorie is voor het be
heer het belangrijkste. 

De veranderingen op lange termijn zijn 
veel moeilijker te constateren dan de 
schommelingen van jaar op jaar. 
Gewoonlijk is men hiervoor aangewezen 
op betrekkelijk vage gegevens, die geba
seerd zijn op persoonlijke ervaringen. Deze 
zijn wel kwalitatief betrouwbaar, maar be
rusten niet op tellingen of ander onderzoek 
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(vgl. Kluyver 1961). Zij zijn zelden goed 
gedocumenteerd. 
Alleen jarenlang voortgezet onderzoek, 
liefst gebaseerd op tellingen in bepaalde 
gebieden of van bepaalde populaties, geeft 
zekerheid omtrent vooruitgang of achter
uitgang en de basis voor diepgaand onder
zoek naar de oorzaken daarvan. 
Er worden nu zowel in Nederland als el
ders op tal van plaatsen broedvogeltellin-
gen verricht. Deze zullen voor later een 
ideaal uitgangspunt kunnen vormen ten be
hoeve van onderzoek van toename of afna
me. Dat is vooral het geval wanneer de 
tellingen van nu tevens zijn gericht op het 
verzamelen van gegevens over de fluctua
ties van jaar op jaar, zoals die van Kluyver 
(1951) over de Koolmees en die van Phi
lips Price (1961) en Jansen (1962) over 
zangertjes, van Frieswijk c.s. (1963) over 
enkele broedvogels van het Amsterdamse 
bos en zo meer, wanneer wij ons tot de 
zangvogels beperken. 
Bij hoge uitzondering verschaffen deze on
derzoekingen gegevens over een periode 
die zo lang is, dat men over voor- of achter
uitgang op lange termijn iets kan zeggen. 
Het reeds genoemde onderzoek van Phi
lips Price is daarvan evenwel een mooi 
voorbeeld, 
Aanleiding tot deze bijdrage is de vondst 
van een reeks aantekeningen van de broed-
vogelbevolking van een tuin te Bilthoven, 
die ons in staat stelt het verloop van deze 
bevolking te volgen van 1911 tot heden 
(1963). Deze aantekeningen werden ge
maakt door wijlen de heer C. Stolk te Bilt
hoven. Zij behelzen een nauwkeurige op
gave van de in zijn tuin nestelende broed
vogels van 1911 tot en met 1931 met uit
zondering van de jaren 1917 en 1924. Deze 
aantekeningen kwamen te voorschijn uit 
een boek dat door schenking in 1962 in de 
bibliotheek van het R.I.V.O.N. belandde. 

Er is een schetskaart van huis en tuin bij 
daterend van vóór 1915. Een bezoek aan 
die tuin gebracht in 1962 bracht aan het 
licht, dat de indeling met bomen, struik-
groepen, perken, etc. nog vrijwel net zo 
was als op de schets. De gedachte kwam 
toen op deze tuin nog eens precies te in
ventariseren om te zien in hoeverre de te
genwoordige vogelbevolking overeen kwam 
met of verschilde van die van vroeger. 
Deze inventarisatie werd verricht in 1963 
in april en mei. Helaas bedraagt de opper
vlakte van het perceel nog geen j / ^ ha. De 
tellingen hebben daardoor betrekking op 
weinig broedparen. Zij geven daardoor 
wel enige, maar natuurlijk niet erg nauw
keurige aanwijzingen over het verloop van 
de fluctuaties in de periode van waarne
ming. Deze komen overeen met wat daar
over door anderen is gepubliceerd. De tel
lingen te Bilthoven leveren verder heel in
teressante. al zijn het geen opzienbarende 
gegevens ten aanzien van vooruitgang of 
achteruitgang. Deze gegevens zijn in ieder 
geval interessant genoeg om te worden 
vastgelegd. Zij zijn vermeld in tabel 1. In 
de eerste kolom is per soort opgenomen het 
gemiddelde aantal broedparen per jaar van 
1911 tot en met 1916. De tweede kolom 
geeft dezelfde getallen voor de periode van 
1918 tot en met 1923, de derde voor de pe
riode van 1925 tot en met 1931. In de vier
de kolom staan vermeld het aantal paren 
broedvogels in 1963 broedend in de tuin en 
allernaaste omgeving, samen 1 ha. Deze 
oppervlakte werd gekozen, omdat gebruik 
werd gemaakt van de methode van het be
palen van territoria, niet van het zoeken 
van nesten. De vogels, die van vroeger 
jaren als broedvogels werden opgegven, 
omdat zij in de tuin hun nesten hadden, 
bestreken met hun territoria ook een opper
vlakte van ongeveer dezelfde grootte. Alle 
hele en halve territoria worden als zodanig 
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Tabel 1. Veranderingen in de broedvogelpopulatie van een tuin te Bilthoven. Gemiddeld aantal nesten 
of territoria per jaar. In de laatste kolom ter vergelijking een opname te Zeist. 

h 1911 1918 1925 tuin 1963 Zeist 1963 
t/m 1916 t/m 1923 t/m 1931 terr./l ha terr./l h a 1 ) 

Aantal nestkasten 6-8 

Houtduif (Columba palumbus) 
Turkse tortel (Streptopelia decaocto) 
Boerenzwaluw (Hirundo rustica) 
Ekster (Pica pica) 
Kauw (Colaeus monedula) 
Gaai (Garrulus glandarius) 
Koolmees (Parus major) 
Pimpelmees (P. coeruleus) 
Zwarte mees (P. ater) 
Glanskopmees (P. atricapillus) 
Staartmees (Aegithalus caudatus) 
Winterkoning (Troglodytes troglodytes) 
Boomkruiper (Certhia brachydactyla) 
Draaihals (Jynx torquilla) 
Grote bonte specht (Dendrocopus major) 
Zanglijster (Turdus ericetorum) 
Merel (Turdus meruia) 
Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) 
Heggemus (Prunella modularis) 
Tuinfluiter (Sylvia borin) 
Zwartkop (Sylvia atricapilla) 
Braamsluiper (Sylvia curruca) 
Fitis (Phylloscopus trochilus) 
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) 
Grauwe vliegenvanger (Ficedula striata) 
Spreeuw (Sturnus vulgaris) 
Groenling (Chloris chloris) 
Vink (Fringilla coelebs) 
Ringmus (Passer montanus) 
Huismus (Passer domesticus) 
1 ) Waarden kleiner dan 0.1 werden op 0.1 afgerond. 

0.1 

0.1 
0.4 
0.9 
0.6 
0.3 

0.1 

0.3 
0.1 
0.1 

0.1 

0.1 
0.3 
0.1 

+ 
1.7 
0.5 

0.2 

0.3 

0.1 
0.1 
1.0 
0.8 
0.7 

0.7 

0.3 
0.5 

0.5 

0.1 

+ 

+ 
1.9 
0.6 

0.4 

0.1 
1.0 
2.6 
0.1 
0.1 
0.4 
0.1 

0.1 
0.6 
0.3 
0.6 
1.3 

1.0 

0.5 
+ 

+ 
+ 
+ 
1.5 
0.5 

+ 
+ 

+ 
2.0 
+ 

0.5 
0.5 
+ 
+ 

+ 
+ 

1.0 
0.5 
1.5 

2.0 

0.7 
0.2 

+ 
0.1 
0.1 
1.0 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

0.2 
2.4 
0.4 
0.8 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.7 
0.1 
0.8 

2.0 

vermeld. Soorten, die met minder dan 3̂2 
territorium in het waarnemingsgebied voor
kwamen, zijn met een + aangegeven. Het 
was niet zinvol dit nauwkeuriger te bepa
len. In de laatste kolom is ter vergelijking 
gegeven de broedvogeldichtheid van een 
met het Bilthovense terrein zeer goed ver
gelijkbaar gedeelte van de bebouwde kom 
van Zeist, eveneens in 1963 opgenomen. 
Gegeven zijn weer de dichtheden per 1 ha. 
Deze werden berekend op grond van tel

lingen op een oppervlakte van 20 ha. De 
overeenkomst tussen Bilthoven en Zeist is 
opvallend. De broedvogelbevolking van de 
ene bebouwde kom verschilt in dit geval 
niet veel van die van de andere. 
Bij vergelijking van de getallen van de ver
schillende kolommen blijkt dat sommige 
soorten in de loop van de jaren zijn ver
dwenen, andere achteruitgegaan, weer an
dere gelijk gebleven. Verscheidene soorten 
zijn in aantal vooruitgegaan en er zijn in de 
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loop der jaren ook soorten bijgekomen. 
Het verdwijnen van Zwarte mees, Fitis en 
van Boerenzwaluw en Ringmus is stellig 
te wijten aan de verandering, nl. de verste
delijking van het biotoop. Tot omstreeks 
1916 lag (volgens de oude stafkaarten 
1:25000) het huis helemaal aan de buiten
kant van het dorp in een veel landelijker 
omgeving, nog geschikt voor Boerenzwa
luw en Ringmus, De tuin grensde toen 
eveneens aan uitgestrekt naaldhoutbos 
(Zwarte mees en Fitis). Het verdwijnen 
van de Draaihals is misschien ook mede 
het gevolg van biotoopveranderingen. W a t 
precies de reden is van achteruitgang van 
deze soort in Nederland, is niet bekend. 
Het is merkwaardig voor een hedendaagse 
ornitholoog te lezen dat de heer Stolk als 
het ware er over klaagt, dat de Draaihal-
zen de mezelegsels in zijn nestkasten ver
storen. Zij worden als nestkastbewoners 
vermeld in 1915 en 1921. Achteruitgegaan 
zijn vermoedelijk de Glanskopmees en de 
Staartmees, die tegenwoordig nog wel, 
maar schaars in de omgeving broeden, en 
de Zanglijster. De laatste is aanvankelijk 
in aantal toegenomen; tussen 1920 en 1931 
broedden er zelfs weleens 2 of 3 paar in 
de tuin. Na 1932 is dat veranderd; de zang
lijsterstand in en om de tuin is momenteel 
niet hoog te noemen. Gelijk gebleven schij
nen de aantallen van de Pimpelmees en de 
Gekraagde roodstaart en na een aanvanke

lijke toename ook die van Winterkoning, 
Grote bonte specht. Grauwe vliegenvanger, 
Heggemus en Gaai. Dit is voor deze soor
ten niet zo verwonderlijk, aangezien het 
terrein voor hen niet gunstiger, maar ook 
niet veel ongunstiger werd. Opvallend en 
begrijpelijk in een ouder wordende tuin in 
een zich rondom uitbreidende bebouwde 
kom is het gestadig toenemen van Kool
mees, Merel, Vink en Huismus. 
Enkele soorten verschenen pas later op het 
toneel, in verband met de ontwikkeling van 
de omgeving, zoals de Groenling (1921), de 
Tuinfluiter (1926), de Zwartkop (1927), 
de Tjiftjaf (1928) en de Houtduif (1929). 
De Spreeuw kwam als broedvogel pas in 
1928. De Ekster wordt (als nestrover) 
voor het eerst genoemd in 1930. Van de 
periode na 1932 kunnen nog als "nieu
we soorten" aan de lijst worden toege
voegd de Boomkruiper, de Braamsluiper, 
de Kauw en de Turkse tortel. 
Al met al geeft de ontwikkelingsgeschie
denis van de vogelbevolking van de tuin te 
Bilthoven een aardig beeld van verlies en 
winst over een periode van ongeveer een 
halve eeuw. Ook al is het niet mogelijk uit 
de beschikbare gegevens belangrijke con
clusies te trekken, toch geven zij een hou
vast, hoe een populatie zich in soortgelijke 
omstandigheden kan ontwikkelen. 
In ieder geval blijkt wel hoe waardevol het 
is dergelijke aantekeningen te maken. 

L i t t e r a t u u r : 

Frieswijk, Joh. J., H. Bresscr en J. Reijnders, 1963. Enige gegevens over de Winterkoning in het Amster
damse bos. De Levende Natuur 66: 203-206. 

Jansen, P. B. 1962. In 1962 was het een slecht fitisscnjaar. Het Vogeljaar 11; 45-46. 
Kluyver, H. N. 1951. The population ecology of the Great Tit (Parus m. major L.) Ardea 39: 1-135. 
Kluyver, H. N. 1961. Verlies en winst'in een halve eeuw vogelbescherming. Natura 58: 165-173. 
Mörrcr Bruijns, M. F. 1961. De dichtheid van broedvogels in bebouwde kommen. De Levende Natuur 64: 

193-199. 
Philips Price, M. 1961. Warbler fluctuations in oakwoodland in the Severn Valley 1927-1960. Britisch 

Birds 54: 100-106. 
Tinbergen, L. 1962. Vogels in hun domein. Amsterdam. 
Woets . D. 1963. Vogclleven in de Wieringermeer 1930-1962. De Levende Natuur 66: 41-48. 

88 


